































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	فتاوى نور على الدرب لابن باز
	الجزء الثاني
	تابع كتاب العقيدة (2)
	باب ما جاء في الذبح لغير الله
	حكم الذبح عند قبور الأولياء
	حكم الدعاء والصدقة عن الميت إذا شك في صلاح عقيدته
	حكم أكل الذبائح التي تذبح عند القبور
	حكم البقاء بين من يذبح لغير الله لقصد دعوتهم لتوحيد الله تعالى
	حكم الادعاء بمعرفة قبور الأنبياء عليهم السلام
	حكم التقرب للأولياء والطواف حول قبورهم
	حكم تسييب البهائم للقربى للزار أو غيره
	حكم تلطيخ الرأس بدم الدجاجة أو نحوها
	حكم الذبح لله في أماكن مخصوصة
	حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء
	حكم الذبح لأجل بناء المنزل
	حكم من أظهر الإسلام ويذبح لغير الله
	حكم الذبح عند المنزل بعد الانتهاء من بنائه

	باب ما جاء في النذر لغير الله
	حكم النذر لغير الله
	بيان حكم النذر للأولياء والصالحين
	حكم نذر الذبائح للأئمة والصحابة
	حكم الأموال التي تنذر للأولياء
	بيان حكم النذر
	حكم التبرع للمساجد التي حولها قبور
	حكم الأموال التي يتبرع بها للقبور
	حكم النذر لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله
	حكم النذر بالذبح عند القبر
	حكم أكل الذبيحة التي تذبح لغير الله
	حكم النذر بذبح الدجاج بناء على نصائح المشعوذين

	باب ما جاء في دعاء غير الله تعالى
	حكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره
	حكم دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستغاثة به
	بيان أن قبر الخضر عليه السلام لا يعرف مكانه
	حكم دعاء غير الله تعالى
	حكم دعاء الأولياء
	حكم من يدعو أصحاب القبور
	حكم الاستعانة والاستغاثة بالأموات
	حكم كتابة أسماء بعض الأولياء على السيارة لقصد سلامة الرحلة
	حكم التلفظ بكلمة (أرجو منك)
	حكم الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم

	باب ما جاء في الشفاعة
	بيان أنه لا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه
	حكم طلب الشفاعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره

	باب ما جاء في التوسل
	بيان معنى التوسل والوسيلة
	بيان بعض شبه المتوسلين بالمخلوقين والرد عليها
	حكم قول (بجاه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -) في الدعاء
	بيان أقسام التوسل الجائز والممنوع
	حكم التوسل بحق الأنبياء وذوات الملائكة
	بيان الفرق بين التوسل والوسيلة
	حكم التوسل بصفة من صفات الله تعالى
	بيان ما يجوز من التوسل وما لا يجوز
	بيان أن الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي لنزول الغيث وبعد وفاته توسلوا بعمه العباس
	حكم طلب الإنسان من شخص أن يدعو له
	حكم التوسل بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
	حكم التوسل بحق فلان
	حكم التوسل بشرف فلان
	حكم التوسل ببركة رمضان
	حكم التوسل بالقرآن الكريم
	حكم التوجه إلى الله بالدعاء عند قبور الصالحين
	حكم الاستغاثة بالرسول - صلى الله عليه وسلم -

	باب ما جاء في التبرك
	تبرك الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام من خصائصه
	قياس التبرك بآثار الصالحين بما فعله الصحابة برسول الله باطل ولا يصح
	حكم التبرك بتراب قبور الأولياء
	التعريف بأولياء الله تعالى
	حكم الطواف بالقبور
	حكم التبرك بقبور الأولياء
	حكم الدعاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم
	حكم سؤال الأشخاص الذين يتنبئون بأشياء مستقبلية

	باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين
	تعريف الولي
	مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء
	أولياء الله هم أهل التقوى
	حكم التقرب للأولياء بالذبائح
	حكم التقرب للأولياء بالهدايا
	تحريم أجساد الأنبياء على الأرض خاص بهم دون غيرهم من الصالحين
	حكم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بشعر فيه غلو
	حكم تقبيل القبور والاستغاثة بها
	حكم التبرع بالأموال لقبور الأولياء
	حكم الاعتكاف وإقامة حلقات الذكر عند القبور
	الصلاة في المساجد التي فيها قبور
	ما حكم من يقصد قبور الأولياء للغوث والشفاعة
	حكم الصلاة عند القبور
	الرد على شبهة جواز الاستغاثة من الأموات
	حكم شد الرحال لزيارة قبور الصالحين
	حكم غسل قبور الأولياء والتمسح بها
	حكم نصب القباب على قبور الصالحين
	حكم ذبح الذبائح عند القبور وأكل لحمها
	حكم زيارة قبور الصالحين لجلب النفع ودفع الضر
	حكم الصلاة إلى القبور والتبرك بها
	حكم من يعتقد النفع والضر في أهل القبور
	حكم الاستغفار لمن مات وهو يدعو أصحاب القبور
	حكم من مات وهو يسأل أصحاب القبور شفاء المرضى وتفريج الكرب
	حكم من يسأل أصحاب القبور الرحمة والخير
	التفصيل بين زيارة القبور الشرعية والزيارة الشركية
	حكم زيارة الأضرحة في الإسلام
	حكم شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين
	حكم توزيع الأطعمة عند الأضرحة وسؤالها قضاء الحوائج
	الرد على شبهة من أجاز دفن الميت في المسجد بحجة دفنه عليه الصلاة والسلام في مسجده
	بيان الحكم في القبة الخضراء على قبره عليه الصلاة والسلام
	بيان مكان قبر الحسين رضي الله عنه
	حكم الاحتفال والذبح عند القبور
	حكم الطواف بالقبور
	حكم إيقاد السرج على القبور وذبح النذور لها
	حكم قطع الأشجار التي على القبور
	حكم اعتقاد النفع والضر في الأولياء
	حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء
	حكم الأكل من الذبائح التي يتقرب بها إلى أصحاب القبور
	حكم اتخاذ قبور الأولياء أعيادا
	جميع قبور الأنبياء لا تعرف سوى قبري نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام
	التحذير ممن يغالون في الأولياء
	حكم العذر بالجهل في عباد القبور والأضرحة


	الفهرس





